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استحداث مركز أمن عام الدامور االقليمي

البيومرتية والدفع االلكرتوين ،واجهزة
الكومبيوتر وبرامجه الحديثة .كام انها
مجهزة بشبكة وبرامج كامريات داخلية
وخارجية حديثة ما يساهم يف تعزيز
امن املواطنني والعسكريني املوجودين
يف داخل املبنى وضمن محيطه.
يتضمن ايضا مدخال خلفيا مالصقا
ملرآب السيارات مخصصا لدخول ذوي
االحتياجات الخاصة ومن يعانون من
حاالت مرضية صعبة .ما تجدر االشارة
اليه اخريا انه لدى دخول املواطن اىل
حرم املركز يستقبله عسكري عىل الباب
ويدقق يف مستنداته للتأكد من اكتاملها،
ويك ال يتكبد صاحب املعاملة مشقة
االنتظار ومن ثم يكتشف اي نقص فيها
عند تقدميه لها امام العسكري املختص
باستقبال املعاملة.

 4طبقات تعكس الحداثة والخدمة النموذجية
مراكز املديرية العامة لالمن العام التي زاد عددها من  31اىل  63مركزا جراء داخل املركز تضمنت استطالع اراء
خطة التطوير التي اطلقها املدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم عام املواطنني الذين صودف وجودهم فيه.
 ،2012اضيف اليها اليوم مركز امن عام الدامور االقليمي .يأيت ذلك تطبيقا لهدف
تنتهجه املديرية هو تسهيل معامالت املواطنني اللبنانيني واالجانب وترسيعها ■ بداية ،املركز عبارة عن مبنى ضخم .ما
هي مواصفاته؟
عىل كل االرايض اللبنانية
□ بالفعل يعترب هذا املركز من بني اكرب
مباين املراكز االقليمية التابعة للمديرية
العامة لالمن العام .يتألف من اربع
طبقات ،كل منها مخصص لفئة معينة
من املعامالت مبا يساهم يف تسهيل امور
املواطنني وترسيعها من جهة ،ورفع
مستوى التنظيم اىل اعىل مستوياته
من جهة ثانية .تضم الطبقة االرضية
نظارة موقتة تراعي ارقى معايري حقوق
االنسان ،اضافة اىل غرفة مخصصة
لتسليم املعامالت اىل املواطنني ،مبا
يتيح لهم تسلمها من دون الدخول اىل
املركز والتسبب يف زحمة او املعاناة
منها .كام يتضمن كافيترييا تحوي ايضا
االت لتصوير املستندات مبا يوفر عىل
املواطنني مشقة االنتقال اىل اماكن
اخرى الستكامل املستندات التي يتطلبها
انجازهم معامالتهم .الطبقة االوىل
مخصصة لشعبتي العرب واالجانب
رئيس مركز امن عام الدامور االقليمي النقيب آالن داغر.
وامانة الرس ،والثانية لرئاسة املركز
يف  19نيسان  2018انطلق العمل يف مركز
وشعبتي الجوازات اللبنانية وامانة الرس،
امن عام الدامور االقليمي ،املؤلف من
والثالثة لشعبة التحقيق واالستقصاء .كل
طبقة مقسمة اىل غرف وصاالت انتظار
اربع طبقات مجهزة لوجستيا باملعدات املركز مجهز
مجهزة مقاعد للمواطنني القادمني النجاز
البيومرتية واالت الدفع االلكرتوين وغريها باللوازم اللوجستية
معامالتهم ،تضاف اليها ساحة امامية
من العتاد املطلوب ،مبا يضمن تأمني واالالت البيومترية
ارقى خدمة عامة للمواطنني.
لركن االليات العسكرية .اما السيارات
والدفع االلكتروني
توجهت "االمن العام" اىل الدامور التي
املدنية فمتاح ركنها بسهولة يف مرآب
يرجع اصل تسميتها اىل كلمة "داموراس"
مجاين كبري اىل جانب املركز ،قدمته
التي تعني "دميومة" بالفينيقية ،قاصدة
لجنة رعية كنيسة مار الياس بهدف
املركز الجديد يف وسط البلدة ضمن
تسهيل شؤون املواطنني .كل طبقات
املبنى السابق ملحكمة الدامور ،والتقت
املركز مجهزة باللوازم اللوجستية الالزمة
رئيسه النقيب آالن داغر .بعد جولة
للعمل ،ووسائل التدفئة والتربيد ،واالالت

صالة االنتظار.

من ارقى
املؤسسات الرسمية
خالل جولة "االمن العام" يف حرم مركز امن عام الدامور االقليمي ،استطلعت اراء بعض
املواطنني الذين صودف وجودهم فيه .فكانت هذه االنطباعات:
• فانيسا مطر" :شعرنا بارتياح ورسور كبريين جراء استحداث املركز كونه يوفر علينا مشقة
االنتقال مسافة طويلة اىل مركز بيت الدين النجاز معامالتنا .مساحة املركز الشاسعة ودرجة
التنظيم فيه ولباقة عسكرييه ،ضباطا ورتباء ومأمورين ،يف التعاطي معنا تجعلنا متأكدين
اكرث فاكرث من ان االمن العام هو من ارقى املؤسسات الرسمية يف لبنان واحدثها".
• عضو املجلس البلدي يف الناعمة  -حارة الناعمة وسام شاهني" :مبنى منوذجي واستحداثه
يساهم من جهة اوىل يف احياء الحركة االقتصادية يف منطقتنا ،ومن جهة ثانية يف تسهيل
شؤون املواطنني .نشكر لالمن العام هذه املبادرة الكبرية التي تصب يف اطار تعزيز الالمركزية
االدارية التي نتمنى ان تعتمدها كل مؤسسات الدولة اللبنانية من دون استثناء".
• سبحة بشارة" :هذه ثالث مرة اقصد املركز النجاز معامالت منذ استحداثه ،والسبب قربه
الينا وسهولة ورسعة انجاز املعامالت .يف املايض كنا "نعتل هم" مسافة االنتقال اىل مركز
امن عام اقليم الخروب النجاز معامالتنا كونه بعيدا نسبيا عن منطقتنا .فشكرا لالمن العام
وللواء عباس ابراهيم بشكل خاص كونه رجل دولة بكل ما للكلمة من معاين".
• طارق خليل (سوري)" :املركز كبري وحديث جدا مبا يتيح لنا انجاز معامالتنا خالل دقائق
معدودة .اللباقة التي يعاملنا بها العسكريون ضمن املركز تجعلنا ننىس اننا يف بلد غري بلدنا.
فشكرا لالمن العام عىل كل ما نلمسه منه من اهتامم واحرتام الفتني".

■ اي مهامت تقوم بها تلك الشعبة يف
مرفأ الجيه؟ وما طبيعة عمل املرفأ؟
□ ال بد من التوضيح ان مرفأ الجيه
ليس مرفأ بكل ما تحمل الكلمة من
معان .ال ُتصدّ ر او ُتستورد عربه كل
البضائع ،لكل التجار ،ويف كل االوقات،
بل هو مخصص بشكل رئييس السترياد
بعض البضائع املحددة بالنوع ،اىل
بعض الرشكات املحددة بالذات ،ويف
بعض االوقات املتقطعة او املتباعدة
يف الزمن .مرفأ تجاري مخصص ملهامت
محددة هي استقبال البواخر املحملة
بضائع او مواد اولية الزمة لعمل كل
من :رشكة سبلني لالتربة ،معمل كهرباء
الجيه ،رشكة كوجيكو للمحروقات،
الباخرة الرتكية النتاج الطاقة الكهربائية
"اورهان باي" .عىل مقربة منه ،ضمن
منطقة الجيه ،مثة مرفأ سياحي تم
استحداثه منذ ما يقارب السنوات
الخمس ،هو مرفأ الجيه مارينا املخصص
الستقبال اليخوت ومراكب النزهة .كام
يوجد يف محاذاته ميناء صيد ،تتمركز
ضمن حرمه شعبة امن عام مرفأ الجيه
التابعة ملركزنا ،وهي تتابع املعامالت
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الخاصة بالبواخر التجارية او املراكب
السياحية ومراكب الصيد التي تدخل
ضمن الصالحيات املنوطة باملديرية
العامة لالمن العام عىل كل املعابر
الحدودية البحرية.
■ اي نوع من املعامالت تنجز ضمن
حرم املركز؟
□ يعنى املركز ،اسوة بكل مراكز االمن
العام االقليمية ،بانجاز جميع االعامل
واملهامت االدارية واالمنية التي توليها
القوانني واالنظمة النافذة للمديرية
العامة لالمن العام ،وهي معلومة من
جميع املواطنني اللبنانيني واالجانب عىل
السواء.
مساعدة املسنني.

مراجعة املعامالت.

نطاق عمل املركز
الدامور  -السعديات  -الناعمة  -حارة الناعمة  -املرشف  -الجيه  -الدبية  -ضهر املغارة -
بعورته  -جدرا  -الرميلة  -برجا.
ميتد نطاق عمل املركز من حارة الناعمة شامال حتى نهر االويل جنوبا ،ومن البحر غربا حتى
بعورته والدبية وبرجا رشقا .علام ان مرفأ الجيه يتبع له ايضا ،وهو يضم احدى شعب املركز
الحدودية البحرية (شعبة مرفأ الجيه).

■ كيف وجدتم انطباع الناس وتفاعلهم
مع افتتاح املركز؟
□ ميكن تقييم الواقع من ناحيتني.
االوىل قبل افتتاح املركز كان ابناء بلدات
الدامور والسعديات والناعمة وحارة
الناعمة واملرشف وبعورته واملقيمون
فيها يتكبدون مشقة االنتقال ونففاته
اىل مركز امن عام بيت الدين االقليمي
الذي كانوا يتبعون اداريا له النجاز
معامالتهم .كام كان ابناء بلدات الجيه
والدبية وضهر املغارة وجدرا والرميلة
وبرجا واملقيمون فيها يضطرون اىل
التوجه اىل مركز اقليم الخروب االقليمي
الذي يتبعون له اداريا النجاز معامالتهم.
لكن حاليا ،مع افتتاح مركز الدامور،
اصبح االمن العام اقرب اليهم جميعا
واصبحت كل مشقاتهم من املايض.
من جهة ثانية ،نقول ان ابناء املنطقة
واملقيمني فيها ومخاتريها ورؤساء
بلدياتها وفعالياتها قابلوا افتتاح املركز
بالرتحيب العارم .السبب ال يتوقف عند
حدود التسهيالت التي قدمها اليهم،
بل يتعداه اىل كون ابناء تلك البلدات
يحبون مؤسسات الدولة ويتعاطفون
بقوة معها ،اىل درجة جعلتنا نشعر باننا
بني اهلنا.
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